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 عٛص٠ اإلعضا٤ 

َٚا َع٢ٓ  . فعٌ َقزص َٚضاصع َٚاضٞ ٚاَض ... اسنض االٜات؟ ايكضإٓ ايهضِٜ دا٤ تغبٝض اهلل عظ ٚدٌ يف .1

 ايتغبٝض؟

َٕ اي٤ٔشٟ ٜأِعَض٣املقزص : )  .عٛص٠ اإلعضا٤ ((1..... )ُعِبَشا

َٜٚئهٔ ال٤  }املضاصع : ُِٔزٙٔ  َُٜغٚبُض ٔبَش ٤ِٕٞ إ٢ال٤  َٚٔ َؽ َٚإ٢ٕ   ٖٔ ٢ٗ ََٔ ٔفٝ َٚ َٚاأٜلِصُض  َٚاُت ايٖغِبُع  َُا ُ٘ ايٖغ َُٕتَغٚبُض ٜي ُٛٗ ِِ  َتٞفٜك ُٗ َتِغٔبَٝش

ُّا ٜغٝفّٛصا َٕ َسًٔٝ ُ٘ ٜنا ْٖ  .عٛص٠ اإلعضا٤ .{(44) إ٢

 (( عٛص٠ األع1.٢ً) عبض أعِ صبو األع٢ً )األَض: 

  .(( عٛص٠ ايقف1املاضٞ : )عبض هلل َا يف ايغُٛات َٚا يف األصض.... )

 .ٖٛ ايتٓظٜ٘ عُا ال ًٜٝل، أفٌ ايتغبٝض ٖٛ ايتٓظٜ٘ :تغبٝضَٚع٢ٓ اي

 

 ؟صبو اال تعبزٚا..... ( َٚا ْٛع٘ يف قٛي٘ ) ٚقض٢ َا ْٛع ايكضا٤ يف قٛي٘ )ٚقضٝٓا .... بين اعضا٥ٌٝ(.2

: تكزّ إيِٝٗ ٚأخربِٖ ٚأعًُِٗ يف ايهتاب ايشٟ أْظي٘ عًِٝٗ أِْٗ قضٝٓا ٖٓا مبع٢ٓ )ٚقضٝٓا .... بين اعضا٥ٌٝ(

 . فايكضا٤ ٖٓا نْٛٞ.عًٛا نبريا  عٝفغزٕٚ يف األصض َضتني ٜٚعًٕٛ 

 . فايكضا٤ ٖٓا ؽضعٞ.قض٢ ٖٓا مبع٢ٓ أَض صبو  ) ٚقض٢ صبو اال تعبزٚا..... (

 

 :.َا َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل3

 ٜفغزٕٚ َا َضٚا عًٝ٘ ، ٚنإ ٚعز اهلل بشيو ٚاقعا ال قاي١. :)ٚداعٛا خالٍ ايزٜاص(

يٝذعًٛا املغا٠٤ ظاٖض٠ ع٢ً ٚدٖٛهِ ، ملا ٜشٜٓكٛنِ َٔ فٕٓٛ ايعشاب ، ٚيٝزخًٛا بٝت  :)يٝغ٤ٛٚا ٚدٖٛهِ (

 املكزؼ.

 ايغٛار بايًٌٝ، ايغٛار ايشٟ يف ايكُض، أٟ ايًٌٝ َعًُا يًضاس١. :()فُشْٛا آ١ٜ ايًٌٝ

نٌ إْغإ دعًٓا عًُ٘ ايقارص عٓ٘ َالطَا ي٘ َالط١َ اايكالر٠ يًعٓل ،ال  :ظَٓ٘ طا٥ضٙ يف عٓك٘()ٚنٌ إْغإ اي

 ٜٓفقٌ عٓ٘ ست٢ حياعب عًٝ٘ . 

، بٌ عقٛا ٚخضدٛا عٔ ايٛاع١ اَضْا َٔ ابٛضتِٗ ايٓع١ُ بايٛاع١ فًِ ميتجًٛا  :)اَضْا َرتفِٝٗ ففغكٛا فِٝٗ(

 ٖالى االعت٦قاٍ.فشل عًِٝٗ ايعشاب املغتأفٌ فأٖالنٓاِٖ 

 ٚعريْا ع٢ً آساِْٗ ثكال ست٢ ال ٜغُعٛا ايكضإٓ مساع االْتفاع. :)يف آساِْٗ ٚقضا(

 فغٝشضنٕٛ صؤٚعِٗ عاخضٜٔ َٔ صرى عًِٝٗ ٜٚكٛيٕٛ َغتبعزٜٔ َت٢ ٖش٠ اإلعار٠؟ :)فغٝٓػضٕٛ إيٝو صؤٚعِٗ(

ًٜٛبٕٛ َٔ اهلل َا ٜكضبِٗ َٓ٘ َٔ ايعٌُ ايقاحل ٜٚتٓافغٕٛ أِٜٗ اقضب ايٝ٘ بايٛاع١  :)ٜبتػٕٛ إىل صبِٗ ايٛع١ًٝ(

 ع٢ً ٌَٗ ٚتضعٌ يف ايتال٠ٚ. :(ع٢ً َهح)

 ألعتًُٝٔ أٚالرٙ ٚألغِٜٛٓٗ عٔ فضاطو املغتكِٝ. :)ألستٓهٔ سصٜت٘(

 ٚفض عًِٝٗ بفضعاْو َٚؾاتو ايزاعني يٛاعتو. :)ٚأدًب عًِٝٗ غًٝو ٚصدًو(

 ٜغري يهِ ايغفٔ يف ايبشض . :ايفًو يف ايبشض()ٜظدٞ يهِ 

 

 زْا( يف قٛي٘ )ٚإٕ عزمت عزْا(؟. ملاسا جيب ايٛقف عٓز ن١ًُ )ُع4

فإٕ عارٚا إىل املعق١ٝ ، ٜهًِ اهلل بين إعضا٥ٌٝ بأْ٘ عٛف ٜعاقبِٗ ٚبعز إٔ تٓتٗٞ ايعكٛب١ عغ٢ اهلل إٔ ٜضمحِٗ 

أَا مج١ً ) ٚدعًٓا دِٗٓ يًهافضٜٔ سقريا (، فٗٞ مج١ً عار اهلل إىل عكٛبتِٗ، ٖشا َع٢ٓ ٚإٕ عزمت عزْا ، 

دزٜز٠ َغتأْف١ مل ٜكٌ اهلل ٚإٕ عزمت عزْا ٚدعًٓا دِٗٓ يًهافضٜٔ سقريا، دِٗٓ يًهافضٜٔ سقريا إٕ عارٚا 
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ٚإٕ مل ٜعٛرٚا يشيو ٚضع عًُا٤ْا ع٢ً ن١ًُ عزْا َُٝا نُا تضْٚٗا َِٝ يٝػ هلا إؽاص٠ إىل األعفٌ َُٟٝا آخضٖا 

 ٢ ايغٛض ٖشٙ ايعال١َ عال١َ ايٛقف ايالطّ، يظَٟٚا افٛالسٟٝا ال يظَٟٚا ؽضعٟٝا،تأتٞ عً

 

 . َا املكقٛر بكٛي٘ تعاىل)ٚاخفض هلُا دٓاح ايشٍ َٔ ايضمح١( ٌٖٚ ٖشا سكٝك١ اّ فاط؟ ريٌ ع٢ً َا تكٍٛ؟5

، فٝتٛاضع ي٘ غفض اؾٓاح ايتٛاضع١ نٓا١ٜ عٔ فٗشٙ اؾًُ ٚنإٔ ايشٍ ي٘ دٓاح ٚاإلْغإ خيفض دٓاح ايشٍ، : اجملاطاملكقٛر 

 .  أٟ تٓظٍ َٔ َضتبتو ايعاي١ٝ ألبٝو ٚأَو

 

 ٚنشيو قٛي٘ ) ٚال ػعٌ ٜزى َػًٛي١ نٌ ايبغط (؟

ُٓٔكٜو} َٔ اجملاط يف ايكضإٖٓشا  ََِػًٜٝٛي١ٟ إ٢ٜي٢ ُع ََٜزٜى   ٌِ  {َٚاٜل َتِذَع

ٖشٙ اآل١ٜ ايٓاؼ تضشو عًٝ٘، َا َع٢ٓ سيو، يٝػ ع٢ً  ٜعين َضبٛط١ يف عٓكو، يٛ ٚاسز ٜرتدِ ايكضإٓ تضمج١ سضف١ٝ، يٛ تضدِ

 .ظاٖضٙ

ميتز باإلْفام، فعٓزَا ٜكٍٛ إٔ اإلْغإ مل ٜكبض ٜزٙ فكط ٚإمنا  إمنا املكقٛر أْ٘ ال تبدٌ غال نأْو صبٛت ٜزى إىل عٓكو، 

ّٝا.  ٜػًٗا إىل عٓك٘ ٖٚشا ق١ُ ايتضٝٝل ٚايتكقري أٟ أْ٘ ال ٜٓفل ْٗا٥

 

)ٚال تكتًٛا أٚالرنِ خؾ١ٝ إَالم حنٔ ْضطقِٗ ٚأٜانِ( ٚقٛي٘ )ٚال تكتًٛا أٚالرنِ َٔ  َا ايفضم بني قٛي٘.6

 (؟ٚأٜاِٖإَالم حنٔ ْضطقِٗ 

 َٔ ِٖ املداطبني ؟َٚاسا ٜرتتب ع٢ً ٖشا َٔ تكزِٜ ٚتأخري نًُيت )ٚأٜاِٖ( )ٚأٜانِ(؟

ٜٖاٝنِ}سزخ تكزِٜ نُا يف عٛص٠ اإلعضا٤ - َٚإ٢  ِِ ُٗ َِْضُطٝق  ُٔ  {ِْٖش

ِِ}ٚيف عٛص٠ األْعاّ - ُٖ ٜٖا َٚإ٢  ِِ َِْضُطٝقٝه  ُٔ  {ِْٖش

 ،عٛص٠ اإلعضا٤ خياطب األغٓٝا٤ ايشٜٔ خيؾٕٛ َٔ املغتكبٌففٞ  ُٗا،عهػ بعضفهاْا -

ٜٖاٝنِ} َٚإ٢  ِِ ُٗ َِْضُطٝق  ُٔ  . فتكتًِٗ يعزّ ٚدٛر صطم هلِ {َِْش

 َٔ املغتكبٌ ٚإمنا َٔ ايفكض اؿايٞ،يٝػ خٛف  فريطقِٗ اآلٕ ٚال ٜتشزخ عٔ املغتكبٌ، عٛص٠ األْعاّ ٜتشزخ عٔ ايفكضا٤يف 

ِِ}فكاٍ  ُٖ ٜٖا َٚإ٢  ِِ َِْضُطٝقٝه  ُٔ  .{ِْٖش

ُٜكزّ ع٢ً ضُري ايػٝب.إٔ ضُري اـٛاب أعضف،ٜكٍٛ األْقاصٟ:  ُّا   فزا٥

ُٜكزّ ع٢ً ايػٝب، يٛ ايػا٥ب غري َٛدٛر فاملداطب أعضف ٚأٚىل، ايهاف خٛاب ٚاهلا٤ غٝب،  فاـٛاب 

ٜٖاٝنِ}ٔ طاملا ايضُرئٜ َٓفقًني َجٌ ني َتقًني بايفعٌ، يهعٓزَا ٜهٕٛ ايضُرئٜ اإلثٓ َٚإ٢  ِِ ُٗ َِْضُطٝق  ُٔ ِِ }،{ِْٖش َِْضُطٝقٝه  ُٔ ِْٖش

ِِ ُٖ ٜٖا  {َٚإ٢

ِِ ُٖ ٜٖا َُٓفقٌ َٚإ٢  ، إسا اْفقٌ ضُري اـٛاب أٚ ضُري ايػا٥ب عٔ ايفعٌ فًو إٔ ُتكزّ اـٛاب ٚيو إٔ ُتكزّ ايػا٥ب،ٖٓا ضُري 

 ٚإٕ نإ ٜكتضٞ تكزِٜ ايػٝب قزَ٘. بٝكتضٞ تكزِٜ اـٛاب ٖٛ األِٖ ٚايشٟ ْتشزخ عٓ٘ فكزَ٘،فإسا نإ ايغٝام 

 َجٌ أعٛٝتو، َٓشتو. أَا إسا ناْا َتقًني بايفعٌ فٝذب تكزِٜ اـٛاب ع٢ً ايػٝب

 

 ؟قاٍ تعاىل)ٚإٕ َٔ ؽ٤ٞ إال ٜغبض عُزٙ( ٌٖ ٖشا ايتغبٝض سكٝكٞ أّ فاط؟ أسنض بعض األري١ ع٢ً َا تكٍٛ.7

ال َٚا َٔ ؽ٤ٞ إال ٜٓظٖ٘ قاصّْا تٓظٜٗ٘ إٜاٙ بايجٓا٤، ٚيهٔ ال تفُٕٗٛ نٝف١ٝ تغبٝشِٗ، فأْتِ تغبٝض سكٝكٞ : 

 .إال تغبٝض َٔ ٜغبض بًغاْهِ تفُٕٗٛ

 

 أسنض َٔ عٛص٠ اإلعضا٤ َا ٜزٍ ع٢ً اآلتٞ:.8

 .ايقًٛات اـُػ ٚبٝإ ايضعٍٛ هلا احملافع١ ع٢ً-

{ ٢ٌ ِٝ ُِػ٢ إ٢ٜي٢ ٜغَغل٢ اي٤ً ٢ِ ايٖقال٠ٜ ٔيُزٝيٛٔى ايٖؾ َٕٜأٔق ُّٗٛرا َٚٝقِضآ ََِؾ  َٕ َٕ اٞيٜفِذض٢ ٜنا ٕٖ ٝقِضآ  {(78) اٞيٜفِذض٢ إ٢
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 :بٝإ ساٍ اإلْغإ عٓز ايغضا٤ ٚايضضا٤-

{  ُ٘ ََٖغ َٚإ٢َسا   ٔ٘ َْٜأ٣ ٔبَذأْٔب َٚ ٢ٕ ٜأِعَضَض  َٓا َع٢ًٜ اإل٢َْغا ُِ َِْع َُٜؤّٚعاَٚإ٢َسا ٜأ  َٕ  {(83) ايٖؾٗض ٜنا

 .ني صٚسا ٚدغزا ٚسيو يٝػ يًعاملنيايكضإٓ ؽفا٤ يًُؤَٓ-

ُٔنَي إ٢ال٤ َخَغاّصا} َٜظ٢ُٜز ايع٤أي َٚاٜل  َٔٓٔنَي  ُُِؤ ًٞ ٠١َُ يِّ ََٚصِس َٛ ٔؽٜفا٤  ُٖ ََا   ٢ٕ َٔ اٞيٝكِضآ َٔ  ٍُ َٓٚظ ُْ َٚ (82)}  

 .ايضعٍٛ باهلزٟعبب عزّ إميإ ايهفاص عٓزَا دا٤ِٖ -

ُ٘ َبَؾّضا ٖصُعٛاٟل} َُٗز٣ إ٢ال٤ ٜإٔ ٜقاٝيٛٞا ٜأَبَعَح اي٤ً ُِ اٞي ُٖ ُٓٛٞا إ٢ِس َدا٤َ َٔ ُِٜؤ ٖٓاَؼ ٜإٔ  ََٓع اي ََ ََا  َٚ (94)} 

 .ت اييت دا٤ بٗا َٛع٢ َٔ عٓز اهللفضعٕٛ نإ ٜعًِ إٔ اآلٜا-

 { (102) ألظٓو ٜا فضعٕٛ َجبٛصا قاٍ يكز عًُت َا أْظٍ ٖؤال٤ إال صب ايغُاٚات ٚاألصض بقا٥ض ٚإْٞ}

 .ٛ ايعًِ عٓزَا ٜت٢ً عًِٝٗ ايكضإٓساٍ ايشٜٔ أٚت-

 { (108 )ٜٚكٛيٕٛ عبشإ صبٓا إٕ نإ ٚعز صبٓا ملفعٛال (107 )إٕ ايشٜٔ أٚتٛا ايعًِ َٔ قبً٘ إسا ٜت٢ً عًِٝٗ خيضٕٚ يألسقإ عذزا}

 .اهلل جيٛط ايزعا٤ بأمسا٤ اهلل اؿغ٢ٓ ٚال ٜؾرتط االقتقاص بايزعا٤ بأعِ -

ُ٘ االمسآ٤ اؿغ٢ٓ } ًٜ ََٓا َتِزُعٛٞا ٜف ّٜٓا  ٢ٚ ارعٛا ايضمحٔ ٜأ ٢ٌ ارعٛا اهلل ٜأ   {ٝق

 

 عٛص٠ ايهٗف

 .أسنض عزر ايغٛص اييت افتتشت باؿُز ٚسنض األري١ ع٢ً سيو؟1

 إٕ عزر عٛص ايكضإٓ املبز٠٤ٚ باؿُز مخػ ٖٚٞ:

 عٛص٠ ايفاؼ١: أّ ايهتاب. -1 

 .هلل ايشٟ خًل ايغُٛات ٚاألصض ٚدعٌ ايعًُات ٚايٓٛص"عٛص٠ األْعاّ: "اؿُز  -2

 .عٛص٠ ايهٗف: "اؿُز هلل ايشٟ أْظٍ ع٢ً عبز ٙ ايهتاب" -3

 .عٛص٠ عبأ، ٖٚٞ: "اؿُز هلل ايشٟ ي٘ َا يف ايغُٛات َٚا يف األصض ٚي٘ اؿُز يف اآلخض٠" -4

 ."صعاٟلعٛص٠ فاطض، ٖٚٞ: "اؿُز هلل فاطض ايغُٛات ٚاألصض داعٌ املال٥ه١  -5

 

يف عٛص٠ ايهٗف قاٍ تعاىل)ٚيكز فضفٓا يف ٖشا ايكضإٓ يًٓاؼ .....( ، ٚيف عٛص٠ اإلعضا٤ قاٍ تعاىل )ٚيكز فضفٓا  .2

 خضٖا يف عٛص٠ ايهٗف؟أاسا قزّ ايٓاؼ يف عٛص٠ اإلعضا٤ ٚيف ٖشا ايكضإٓ ....( ٚضض مليًٓاؼ 

ٖٓاؼ٢قٓزّ  ص 88ٖٚٓا طاإلعضا٤:- ٢ٕع٢ً  ٔيً ََٖشا اٞيٝكِضآ  .ٔفٞ 

َُكز١َ يإلفتتاح عٛص٠ اإلعضا٤ بكٛي٘ تعاىل  ِٝاٟل}قاٍ بعض ايعًُا٤ إٔ ايٓاؼ ٖٓا  َٕ اي٤ٔشٟ ٜأِعَض٣ ٔبَعِبٔزٙٔ ٜي  {ُعِبَشا

 .ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٚٛ َٔ ايٓاؼٚعبزٙ ٖشا قُز  ص،1طاإلعضا٤:

ٖٓاؼ٢} ٚسارث١ اإلعضا٤ ٖشٙ املعذظ٠ ناْت َعذظ٠ٟ يًٓاؼ، َٓا ٔيً ٢ٕ َٜٚيٜكِز َفٖضٞف ََٖشا اٞيٝكِضآ  .{ٔفٞ 

٢ٕ}ٚأَا عٛص٠ ايهٗف فٜكٓزّ فٝٗا  ََٖشا اٞيٝكِضآ  . ألْ٘ سنض ايكضإٓ يف أٚهلا {ٔفٞ 

َّٛدا}فكاٍ  ُ٘ ٔع َِٜذَعٌ ي٤  ِِ َٜٚي ٍَ َع٢ًٜ َعِبٔزٙٔ اٞئهَتاَب  ٘ٔ اي٤ٔشٟ ٜأَْظ ُُِز ٔي٤ً َُٜب( 1) اٞيَش َٚ  ُ٘ ِْ َٔٔ ي٤ُز ُٝٓٔشَص َبٞأّعا َؽٔزّٜزا  ُّا يِّ ٚؾَض ٜقٝٚ

ّٓا ِِ ٜأِدّضا َسَغ ُٗ ٕٖ ٜي َٕ ايٖقأيَشأت ٜأ ًٛٝ َُ َِٜع  َٔ َٔٓٔنَي اي٤ٔشٜ ُُِؤ  طعٛص٠ ايهٗفص. {(2) اٞي

٢ٕ }فعٓزَا سنض يف أٍٚ عٛص٠ ايهٗف ٚفف ايهتاب ٖٚٛ ايكضإٓ ْاعب إٔ ٜكٍٛ : ََٖشا اٞيٝكِضآ َٓا ٔفٞ   َٜٚيٜكِز َفٖضٞف

ٖٓاؼ٢  {ٔيً
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َٜ ِٝاٟل}شنض ٚفف ايهتاب ٚإمنا بزأ ٚأَا يف أٍٚ عٛص٠ اإلعضا٤ فًِ  َٕ اي٤ٔشٟ ٜأِعَض٣ ٔبَعِبٔزٙٔ ٜي ص، فكٓزّ 1طاإلعضا٤: {ُعِبَشا

 يًٓاؼ.

 

 تعضض هلا اإلْغإ يف سٝات٘ ، أسنضٖا َع بٝإ ايزق١ يف األري١ ؟ فنت.ؼزثت عٛص٠ ايهٗف عٔ عز٠ 3

 عٛص٠ ايهٗف تتشزخ عٔ ايفنت األصبع:

ُُٜجٌ هلا يف قق١ أفشاب ايهٗف(.فت١ٓ اإلْغإ يف رٜٓ٘ )ٖٚشٙ  .1

ُُٜجٌ هلا بقاسب اؾٓتني(. .2 فت١ٓ اإلْغإ يف َاي٘ )ٖٚشٙ 

(.َع اـضض عًٝ٘ ايغالّ ا بكق١ َٛع٢ فت١ٓ اإلْغإ يف عًُ٘ )ُُٜجٌ هل .3

فت١ٓ ايُغًٛإ ٚاؾاٙ ٚامٝلًو )ُُٜٚجٌ هلا بكق١ سٚ ايكضْني(. .4

 

 َا ٖٛ عزر فت١ٝ ايهٗف َع سنض ايزيٌٝ ع٢ً سيو؟.4

٠١َٝ}ٚيف قٛي٘ تعاىل   .{ٔفِت

 فت١ٝ: مجع ق١ً ع٢ً ٚطٕ فع١ً، ٚأٚطإ مجٛع ايك١ً ع٢ً ٚطٕ أصبع١،

 أفعاٍ ٚفع١ً ٚأفُعٌ ٚٝفُعٌ، ٖٚشا اؾُع فت١ٝ ٜزٍ ع٢ً ايك١ً،

 . ثالث١ إىل عؾض٠ ٖشا امس٘ مجع ق١ًٚمجع ايك١ً ٜهٕٛ أقٌ َٔ عؾض٠، ٜعين َٔ 

ُٜذُع ع٢ً فت١ٝ ٚفتٝإ،فاهلل تعاىل ق أنجض َٔ عؾض٠ ٜغ٢ُ مجع نجض٠.  اٍ فت١ٝ ٚمل ٜكٌ فتٝإ، ففت٢ 

  فتٝإ مجع نجض٠، إسا قًت فتٝإ إسٕ أنجض َٔ عؾض٠،

 ٚايغبع١ أقٌ َٔ عؾض٠. ٚيشيو نُا عٓض٣ عزرِٖ عبع١ ٚمثاِْٗ نًبِٗ، إسا قًت فت١ٝ فِٗ أقٌ َٔ عؾض٠،

 

قاٍ ايشٜٔ غًبٛا ع٢ً أَضِٖ يٓتدشٕ تعاىل )، يكٛي٘ نٝف تضر ع٢ً َٔ ٜغتزيٕٛ ظٛاط بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛص .5

 (؟عًِٝٗ َغذزٟا

ُٜعك١ِب ع٢ً َا مسع ٖؤال٤  َِٖغٔذّزا}فٝكٍٛ إٔ اهلل عظ ٚدٌ سنض قق١ أفشاب ايهٗف ٚمل   ِ٢ٗ ِٝ ًٜ ٕٖ َع َٖٓتٔدَش  .{ٜي

َِٖغ }أْ٘ قاٍ  : ايضر أٟٚيا  ِ٢ٗ ِٝ ًٜ ٕٖ َع َٖٓتٔدَش ِِ ٜي ٖٔ َِض٢ َٔ ٜغًُٜبٛا َع٢ًٜ ٜأ ٍَ اي٤ٔشٜ  ،{ٔذّزاٜقا

 يهٔ ٌٖ سزخ أّ مل حيزخ؟ 

 مل ٜكٌ فبٓٛا عًِٝٗ َغذّزا ٚيهٔ عهت،

ُْفش أّ ال؟ مل خيربْا ايكضإٓ.  فٗشا قٍٛ قايٛٙ ٌٖ 

ِِ }ْكٍٛ أْ٘ قاٍ  : ايضر ايجاْٞ ٖٔ َِض٢ َٔ ٜغًُٜبٛا َع٢ًٜ ٜأ  ، {اي٤ٔشٜ

ِِ ٖٔ َِض٢ كاٍ بعضِٗ ناْٛا َؤَٓني ٚقاٍ بعضِٗ نُا قاٍ ايٛربٟ صمح٘ اهلل اختًف امٝلفغضٕٚ فٝٗا ف ٜغًُٜبٛا َع٢ًٜ ٜأ

أٌٖ ٝنفض، فُاطاٍ املًو َؤَٔ َجٌ ايٓذاؽٞ َجًٟا نإ َغًِ ٚنإ َا سٛي٘ نفاص ْٚقاص٣ أٟ  ناْٛا نافضٜٔ،

 يف اؿبؾ١، فُُهٔ إٔ ٜهٕٛ املًو َؤَٔ ٚبعض ايضع١ٝ َؤَٔ، ٚيهٔ أفشاب ايغ٠ٛٛ ٚايٓفٛس ٝنفاص.

ُٜؤخش ايتؾضٜع َٔ ٝنفاص، فٗشا فعٌ ٝنفاص.، ٚإسا نإ نافضٜٔ الفكاٍ ناْٛا نافضٜٔ-   

فإسا ناْٛا َؤَٓني فإْ٘ ٜكاٍ أِْٗ أفشاب ايه١ًُ ٚايٓفٛس، ٚمل ٜكٌ اهلل عظ ٚدٌ  ايكٍٛ ايجاْٞ أِْٗ َؤَٓني،-

ُٖز٣،  )قاٍ ايشٜٔ أٚتٛا ايعًِ يٓتدشٕ عًِٝٗ َغذّزا(، : إمنا قاٍ   مل ٜشنضِٖ بأِْٗ أٚتٛا ايعًِ، أٚ أِْٗ أفشاب 

ِِاي٤ٔش } ٖٔ َِض٢ َٔ ٜغًُٜبٛا َع٢ًٜ ٜأ  فايػايب ع٢ً أَضٙ قز ٜهٕٛ صدًٟا يٝػ يزٜ٘ عًِ بٌ يزٜ٘ ق٠ٛ فكط، ،{ٜ

ُّا ألْ٘ يٝػ َٔ أٌٖ ايعًِ. َُغً ُٜؤخش ايتؾضٜع َٔ ٖشا ايضدٌ ايشٟ ٖٛ فاسب ق٠ٛ ٚيٛ نإ   فإسٕ ال 

 ٚناْٛا أفشاب عًِ، فٓكٍٛ إٔ:: َع١ًُٓا أِْٗ غًبٛا ع٢ً أَضِٖ ٚأِْٗ ناْٛا أقٜٛا٤ ثِ ايضر ايجايح ٖٚٛ

ُٜدايف٘   . ؽضع َٔ قبًٓا يٝػ ؽضّعا يٓا إسا دا٤ يف رٜٓٓا َا 
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ُٜععُٛا أسّزا ناْٛا ٜبٓٛا ع٢ً قربِٖ  َغذّزا، نإ يف فإسا نإ ٖشا األَض يف ؽضعِٗ نإ سالٟيا، إسا أصارٚا إٔ 

 . ؽضعِٗ ٖشا األَض

 .  (هلٝل ايَٝٗٛر ٚايٓقاَص٣ . اٜؽشٚا ٝقبَٛص أْبٝا٥ِٔٗ َغادَزيَعٔ ا)يهٔ يف ؽضعٓا دا٤ ٖٚشا ايهالّ يف فشٝض َغًِ: 

 |احملزخ : َغًِ  |ايضاٟٚ : عا٥ؾ١ أّ املؤَٓني 

ُٜششٓص َا فٓعٛا، ُٜششٓص مما فٓع ٖؤال٤. ٚقاٍ ايضعٍٛ إْٞ أْٗانِ عٔ سيو، ٚقايت عا٥ؾ١   أٟ 

 إسٕ ٖشٙ اآل١ٜ يٝغت ريًٟٝا ع٢ً دٛاط بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛص.

 

، اعتزالال يكٛي٘ تعاىل )فُٔ ؽا٤ فايٝؤَٔ َٚٔ ؽا٤ أختٝاص اإلْغإ يًهفض  نٝف تضر ع٢ً َٔ ٜغتزيٕٛ ظٛاط .6

 فايٝهفض( ؟

 ْكٍٛ إٔ ايغٝام َٔ املكٝضات، ملاسا أتٝت بال تكضبٛا ايقال٠ ٚتضنت َا بعزٖا!! ٖٞ بايعبط نشيو، 

ُٔنَي }ألْ٘ تعاىل بعزٖا ٜكٍٛ: َْا ٔيًع٤أي ْٖا ٜأِعَتِز َٗاإ٢ ِِ ُعَضأرٝق ٢ٗ  {َْاّصا ٜأَساٜط ٔب

 فهأْ٘ قاٍ: َٚٔ ؽا٤ فًٝهفض ٖٚشٙ عاقب١ ايعاملني، ِٖ َٔ نفضٚا، ٚايعًِ ٚايعاملني ٖؤال٤ 

َٗا} ِِ ُعَضأرٝق ٢ٗ َْاّصا ٜأَساٜط ٔب ُٔنَي  َْا ٔيًع٤أي ْٖا ٜأِعَتِز  {إ٢

 

 اآل١ٜ أدب : )قاٍ ي٘ فاسب٘ ٖٚٛ حياٚصٙ أنفضت بايشٟ خًكو َٔ تضاب ...( يف  ٖش٠.7

ٖٛاٜى َصُدال} ِٖ َع ٜٛٞف١ٕ ُث ْٗ َٔٔ  ِٖ َٔٔ ُتَضإب ُث ُٙ ٜأٜنٜفِضَت ٔباي٤ٔشٟ َخًٜٜكٜو  ٢ُٚص َُٜشا  َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ُ٘ َفأسُب ٍَ ٜي  {(37) ٜقا

 ٖٓا ٚفف٘ بايهفض، ملاسا؟أ.

 ألْ٘ أْهض ايغاع١، أععِ سْب يف ٖؤال٤ إْهاص ايبعح، -

ًّٜبا}ٚايشْب اآلخض ايتآيٞ ع٢ً اهلل - َُٜٓك َٗا  ِٓ َٚ ِّٝضا  ٕٖ َخ  .{ٜيٜأٔدَز

 ؟يف تشنري فاسب اؾٓتني يف ايتعبري ) ايشٟ خًكو َٔ تضاب ثِ َٔ ْٛف١ ثِ عٛاى صدال(ب.َا 

ُٝشنٓضٙ بأفٌ ٔخًكت٘  ٖٛاٜى َصُدال ٜأٜنٜفِضَت ٔباي٤ٔشٟ َخًٜٜكٜو}ف ِٖ َع ٜٛٞف١ٕ ُث ْٗ َٔٔ  ِٖ  {َٔٔ ُتَضإب ُث

 ٓتني َقريٙ إىل ايفٓا٤.اؾفهُا أْ٘ خًكو بٗشٙ ايٛضٜك١ ثِ متٛت فهشيو ايشٟ تضاٙ َٔ 

 ؟ٖٛ اهلل صبٞ ٚال أؽضى بضبٞ أسزا(نضص يفغ)صبٞ( يف قٛي٘)  ز.ملاسا

َٚال ٝأِؽ }نضص يفغ صبٞ، قاٍ: ُ٘ َصٚبٞ  َٛ اي٤ً ُٖ ٖٓا   . {ض٢ٝى ٔبَضٚبٞ ٜأَسّزاي٤ٔه

 فًِ ٜكٌ اهلل صبٞ ٚال أؽضى ب٘، ملاسا؟

 ألْ٘ ٜضٜز تكضٜض صبٛب١ٝ اهلل ٚتٛسٝزٙ.

ُٜ  ؟٠ إال باهلل( إسا صأ٣ ؽ٦ٝا اعذب٘غضع املغًِ  بكٍٛ)َا ؽا٤ اهلل  ال قٛر.ملاسا 

ُ٘ن١ًُ   ٜعين ٖشا ٖٛ ايشٟ ؽا٤ٙ اهلل، ايشٟ ؽا٤ اهلل ٖٛ َا أصاٙ، ََا َؽا٤ اي٤ً

 إٔ اهلل ؽا٤ٙ َا نإ بٗشٙ ايقٛص٠، ٖشا َع٢ٓ َا ؽا٤ اهلل، فًٛال

 ٚأْ٘ ال حيغزٙ ع٢ً ٖش٠ ايٓع١ُ.

 

 َا ٖٛ ايكٍٛ ايضادض يف َع٢ٓ ايباقٝات ايقاؿات؟.8

َٝاُت ايٖقأيَشاُت باهلل ٚصر يف سزٜح إٔ: عبشإ اهلل ٚاؿُز هلل ٚال إي٘ إال اهلل ٚاهلل أنرب ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال  ،َٚاٞيَبأق

 ٖٔ ايباقٝات ايقاؿات.

 :ات ايقاؿات ٖشا ْْٛع َٔ أْٛاعِٗٚيهٔ ايقشٝض إٔ ايباقٝ

نٌ األعُاٍ ايقاؿ١ مبا فٝٗا ٔسنض اهلل ٚقضا٠٤ ايكضإٓ ٖشٙ  ايقال٠: باقٝات فاؿات، ايظنا٠: باقٝات فاؿات،
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َٜشٝنض ّْٛعا َٔ أْٛاع ا يباقٝات ايقاؿات ٚيٝػ املكقٛر َٔ ايباقٝات ايقاؿات، فايقشٝض إٔ ٖشا اؿزٜح نأْ٘ 

 إٔ ايباقٝات ايقاؿات ققٛص٠ يف ٖشٙ األسناص فكط.

 

 .ٌٖ نإ ابًٝػ َٔ املال٥ه١؟ ريٌ؟ َٚا َع٢ٓ )إال( يف قٛي٘ )إال ابًٝػ( ملاسا ٖشا االعتجٓا٤؟9

ُِٜٖٛ إٔ إبًٝػ َٔ املال٥ه١،اإلعتجٓا٤ ٖٓا  َّ ٜفَغَذُزٚا} قز  ًٜا٥ٜٔه١ٔ اِعُذُزٚا ٔيآَر َُ ًٞ َٓا ٔي ًٞ   .املال٥ه١ عذز أٟ {َٚإ٢ِس ٝق

ٔٚ }ٖشٙ اآل١ٜ ٖٞ اييت فقًت األَض قايت  َٔ اٞئذ َٔ  َٕ ٍٓ سيو ع٢ً إٔ األَض {إ٢ال٤ إ٢ِبًَٔٝػ ٜنا فٗٛ يٝػ َٔ املال٥ه١، فز

بايغذٛر ٚد٘ إىل املال٥ه١ ٚإىل إبًٝػ، فغذزٚا إال إبًٝػ، ٚيٝػ إٔ ٜهٕٛ امٝلغَتج٢ٓ يٝػ ؽضٟطا إٔ ٜهٕٛ َٔ 

ٔٚ ) امٝلٓكٛع،دٓػ امٝلغَتج٢ٓ َٓ٘، فٝهٕٛ مبع٢ٓ  َٔ اٞئذ َٔ  َٕ  (إ٢ال٤ إ٢ِبًَٔٝػ ٜنا

 

.ملاسا قاٍ َٛع٢ ) الأبضح ست٢ أبًؼ فُع ايبشضٜٔ أٚ أَضٞ سكبا ، )فـأؽش عبًٝ٘ يف ايبشض عضبا( َا ٚد٘ ايعذب 10

 يف ٖشا اؿٛت؟

٢ٔ ٜأ }قق١ َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ َع ٜٛؽع : ِٜ ََُع اٞيَبِشَض ََِذ ًَٝؼ  َٞ ُسٝكّباال ٜأِبَضُح َسٖت٢ ٜأِب َِٔض  {ِٚ ٜأ

ََذُع ايبشضٜٔئ أتضى ايغري يف أٟ:-  . ايبشض ست٢ أبًؼ 

َٞ ُسٝكّبا- َِٔض ِٚ ٜأ ّٓا طًٜٟٛا أعري أٟ: ٜأ   0أعتُض طَ

عاصا ٚعٓزَا ٚفال ًَتك٢ ايبشضٜٔ دًغا عٓز فدض٠ ْٚغٝا سٛتُٗا ايشٟ ٝأَض َٛع٢ بأخش َع٘ قّٛتا هلُا ٚمحً٘ 

ّٝا   فٝٓشزص يف ايبشض ٜٚتدش ي٘ فٝ٘ طضٜٟكا َفتّٛسا.ٜٛؽع، فإسا اؿٛت ٜقبض س

( يف املهإ ايشٟ تفكز فٝ٘ اؿٛت، فاملهإ ايشٟ ايقاحل اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل أخربٙ أْ٘ عتذز ٖشا ايضدٌ )ايعبز

 ضاع فٝ٘ اؿٛت ٖٚضب َٛدٛر ٖشا ايعبز، ٖٚٛ )اـضض(.

ُ٘ ٔفٞ اٞيَبِشض٢ َعَضّبا-  ظ يف ايبشض عٌُ َجٌ سفض٠ يف ايبشض آثاص قفظت٘.نإٔ اؿٛت عٓزَا قف أٟ: ٜفاٖتَدَش َعٔبًٜٝ

 

 بني آراب طايب ايعًِ َٔ قٍٛ َٛع٢ يًدضض ) ٌٖ أتبعو ع٢ً إٔ تعًُين مما عًُت صؽزا(؟.11

ٌِ ٜأٖتٔبُعٜو ٌِ ٜأٖتٔبُعٜوإمنا قاٍ  نغؤاٍ، ٚيٝػ عأتبعو، ممهٔ ٜكٍٛ إْٞ أصٜز إٔ أتبعو، َٖ ، ممهٔ تغُض يٞ إٔ َٖ

َُِت ُصِؽّزاَع٢ًٜ ٜإٔ  أتبعو. ُٖا ُعًِّ َٔ  ٢ٔ َُ  .أٟ إٔ ايشٟ َع١ًُو ٖٛ اهلل  :بؾضٔط إٔ تعًُين مما ُع١ًُت ُتَعًِّ

َٜشتاد٘،-  ففٝ٘ أّٜضا إؽعاص بأْو ٖشا ايشٟ أْت فٝ٘ ٖٛ فضٌ َٔ اهلل فال تبدٌ ب٘ ع٢ً َجًٞ أٚ ع٢ً َٔ 

 ثِ َٔ ٔف١ٓٛ عٝزْا َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ أْ٘ قاٍ :

َُِت ُصِؽّزا ُٖا ُعًِّ  ٚيف قضا٠٤ َصَؽَزا، فايُضؽز ٜهٕٛ يف ايعًِ،، َٔ

 ٚايَضَؽز ٜهٕٛ يف غريٙ ٚيف ايعًِ، ٖهشا قاٍ أبٛ عُضٚ ايبقضٟ،

ٔٓ أٚ غًب  فهإٔ َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ ٜكٍٛ ي٘ عًُين َا ٜٓفعين، فٗشا ٜزٍ ع٢ً إٔ اإلْغإ ال ٜبشٍ ايعًِ إال إسا ظ

 . ع٢ً ظٓ٘ إٔ ايعًِ عٝٓفع

 

 ايتا٤ َٔ ن١ًُ )تغٛع( ؟َا ايزالي١ يف سشف .12

َٜغكط سضف َٔ ايه١ًُ ٜزٍ ع٢ً عٗٛيت٘ أٚ ع٢ً ق١ً اؿزخ، فعٓزَا قاٍ يف  ايعًُا٤ ٜكٛيٛا يف ايًػ١ أْ٘ عٓزَا 

ٛٔع }األٚىل  ، ألٕ األَٛص نًٗا فعب١ ع٢ً عٝزْا َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ ٚؽٓل ع٢ً ْفغ٘ ٚقاٍ َاسا سزخ َٚاسا { َتِغَت

ٛٔع }فكاٍ  سزخ، بايفعٌ عضٚف٘ نا١ًَ، ألٕ ٖٓا عزّ االعتٛاع١ ٚاضض دزا، ٚيهٔ بعز إٔ فغٓض  ، أت٢{ َتِغَت

ي٘ األَٛص ٚضشت، فأفبض عزّ االعتٛاع١ غري َٛدٛر٠ ٚضعٝف١، فأؽاص إىل عٗٛي١ األَض بعز سيو عٓزَا ٝفغٓضت 

ٛٔع }األسٛاٍ فششف سضف ايتا٤ ٚقاٍ   .{َتِغ
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 االبٓا٤ بعز ٚفاتِٗ ؟أسنض اال١ٜ ايزاي١ إ فالح االبا٤ ٜٓتفع ب٘ .13

َُا َفأي } ُٖ َٕ ٜأُبٛ َٜٚنا َُا  ُٗ ُ٘ ٜنْٓظ ي٤ َٕ َتِشَت َٜٚنا  ١َٔٓ َُٔزٜ ٢ٔ ٔفٞ اٞي ِٝ َُ َٜٔتٝ  ٢ٔ ِٝ ََ َٕ ٔيُػال َٖا اٞئذَزاُص ٜفٜها ِٕ َٜٚأ ّشا ٜفٜأَصاَر َصٗبٜو ٜأ

ََا ٜف َٚ َٚٔ ٖصٚبٜو   ١َُٟ َُا َصِس ُٖ َِٜغَتِدض٢َدا ٜنَٓظ َٚ َُا  ُٖ ًَٝػا ٜأُؽٖز ٘ٔ َفِبّضاَِٜب ِٝ ًٜ ٛٔع ٖع ِِ َتِغ ََا ٜي  ٌُ ٜ٢ٚ َِض٢ٟ َسٔيٜو َتٞأ ِٔ ٜأ ُ٘ َع ًُٞت  {(82)َع

 

 َٔ ِٖ أخغض ايٓاؼ اعُاال؟ َٚا ٖٞ عاقبتِٗ؟.14

َُاال ) } َٔ ٜأِع ِِ ٔباأٜلِخَغض٢ٜ َٓٚب٦ُٝه ُْ  ٌِ َٖ  ٌِ ِِ  } {(103ٝق ُٖ َٚ َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗز ِِ ٔفٞ اٞيَش ُٗ ُٝ ٌٖ َعِع َٔ َض َٕ اي٤ٔشٜ ُٛٓ ُِٜشٔغ  ِِ ُٗ ْٖ َٕ ٜأ َِٜشَغُبٛ

ِّٓعا) ١ََٔ } {(104ُف َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ ُِ ٜي ُْٔكٝ ِِ ٜفال  ُٗ َُاٝي ِٜٛت ٜأِع ٘ٔ ٜفَشٔب َٚٔيٜكا٥ٔ  ِِ ٢ٗ َٜأت َصٚب َٔ ٜنٜفُضٚا ٔبآ ِٜٚي٦ٜٔو اي٤ٔشٜ ّْا ) ٝأ  {(105َِٚط

َٜأت } َٚاٖتَدُشٚا آ َُا ٜنٜفُضٚا  ُِ ٔب ٖٓ َٗ ِِ َد ُٖ ّٚا )َسٔيٜو َدَظاُؤ ُُٖظ َُٚصُعًٔٞ   ٞ106)} 

ّٚا ٖٚٛ َٔ ميؾٞ خٛأ ٜٚعتكز أْ٘ ع٢ً ايقٛاب ،  ايغبب يف أِْٗ رخًٛا ايٓاص أِْٗ نفضٚا ٚاؽشٚا آٜات اهلل ٚصعً٘ ٖظ

 ٚعدض١ٟٜ.

 

 اؿانِ ايعارٍ ٖٛ َٔ ٜكِٝ َبزأ ايجٛاب ٚايعكاب ع٢ً نٌ صعٝت٘ رٕٚ اعتجٓا٤؟ ريٌ باال١ٜ؟.15

{ َِ ًٜ ََٔ ٜظ َٖا  ٍَ ٜأ ُ٘ َعَشاّبا ْٗٞهّضا) ٜقا َُٝعٚشُب ٘ٔ ٜف َُٜضٗر إ٢ٜي٢ َصٚب  ِٖ ُ٘ ُث َُْعٚشُب َِٛف  ُ٘ َدَظا٤  } {(87ٜفَغ ًٜ ٌَ َفأيّشا ٜف ُٔ ََٚع  َٔ ََ ِٔ آ ََ َٖا  َٜٚأ

ُِٜغّضا) َْا  َِض٢ ِٔ ٜأ َٔ  ُ٘ ٍُ ٜي َٓٝكٛ ََٚع  ٢َٓ  {(88اٞيُشِغ

 

 َا ايٛادب ع٢ً َٔ ٜضدٛ يكا٤ صب٘ ؟ ريٌ باالٜات؟.16

ّٓا ٜضض٢ اهلل عظ ٚدٌ فٝ٘ عٓ٘ فًٝعٌُ عًُٟا أٟ َٔ  نإ ٜضدٛ اؾ١ٓ ٜٚكابٌ اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل يكا٤ّا سغ

 فاٟؿا.

َُتبّعا فٝ٘ يغ١ٓ  َُدًّقا يف ٖشا ايعٌُ، ٚ ايعٌُ ايقاحل ٖٛ َا نإ اإلْغإ فٝ٘ خايّقا هلل عبشاْ٘ ٚتعاىل، 

 ايضعٍٛ  .

٘ٔ ٜأَسّزا } ُِٜؾض٢ٞى ٔبٔعَباَر٠ٔ َصٚب  ال ٜؾضى يف عًُ٘ أسّزا َٔ ايبؾض بٌ ٜهٕٛ عًُ٘ هلل عبشاْ٘ ٚتعاىل.أٟ  {َٚال 

 

 َضِٜعٛص٠ 

 أسنض َٔ عٛص٠ َضِٜ َا ٜزٍ ع٢ً:

 .إٔ َا أخرب عٓ٘ ايكضإٓ بؾإٔ عٝغ٢ عًٝ٘ ايغالّ ٖٛ اؿل ايشٟ ال صٜب فٝ٘ .1

{َٕ َُِتُضٚ َٜ  ٔ٘ ٍَ اٞيَشٚل اي٤ٔشٟ ٔفٝ ِٛ َِ ٜق َٜ ََِض  ُٔ  {(34)َسٔيٜو ٔعَٝغ٢ اِب

 جيب ايتأرب َع ايٛايزٜٔ يف رعٛاتُٗا ٚيٛ ناْا نافضٜٔ..2

ٜ٘ا ) ٢ٛ ِٖٔزٜى ٔفَضاٟطا َع َٜٞأٔتٜو ٜفاٖتٔبِعٓٔٞ ٜأ  ِِ ََا ٜي  ٢ِ ًٞ َٔ اٞئع َٔ َٕ 43َٜا ٜأَبٔت إ٢ْٚٞ ٜقِز َدا٤َْٔٞ  ٜٛا ِٝ َٜا ٜأَبٔت ٜيا َتِعُبٔز ايٖؾ  )  ۖ ٖٕ َٕ إ٢ ٜٛا ِٝ َٕ ايٖؾ  ٜنا

َِ ٝ٘ا ٢ٕۖ  ٔيًٖضِس َُٖغٜو ٜإٔ ٜأَخاُف إ٢ْٚٞ ٜأَبٔت َٜا( 44) َعٔق َٔ َعَشاْب َٜ َٚ َِ َٕ ٢ٕۖ  ايٖضِس ٢ٕ ٜفَتٝهٛ ٜٛا ِٝ ٝ٘ا ٔيًٖؾ ٍَ( 45) َٚٔي ِٔ ٜأَْت ٜأَصأغْب ٜقا َٗٔتٞ َع  َٜا آٔي

ُِ ٖٝٔ ِِ ٜي٦ٔٔ ۖ   إ٢ِبَضا ٘ٔ ي٤ ٖٜٓو َتَٓت َُ ُِٖذِضْٔٞ ۖ   ٜيٜأِصُد ٝ٘ا َٚا ًََٔ (46 )ٍَ ّْ ٜقا ِٜٝو َعًٜا ًٜ ُ٘ ۖ   َصٚبٞ ٜيٜو َعٜأِعَتِػٔفُض ۖ   َع ْٖ َٕ إ٢ ٝ٘ا ٔبٞ ٜنا  )47) َسٔف

 املال٥ه١ صعٌ اهلل بايٛسٞ ال تتٓظٍ ع٢ً أسز إال  بإسْ٘..3

َِض٢ َصٚبٜو  ٍُ إ٢ي٤ا ٔبٜأ َٖٓظ ََْت ََا  َٚ  ۖ ُ٘ َٔ ََا ٜي ِٝ َٓا َب ِٜٔزٜ ََا ٜأ َٓا َٚ ًٜٞف ََا َخ َٚ َٔ ِٝ ََا ۖ   ٔيٜوَس َب َٚ َٕ ٝ٘ا َصٗبٜو ٜنا  (64) َْٔغ

 َٔ نإ غاصقا يف ايضالي١ َتأفال يف ايهفض ٜظٜزٙ اهلل يف دًٗ٘ ٚنفضٙ..4
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َُ ُ٘ ايٖضِس ُُِزِر ٜي َٝ ًٞ َٕ ٔفٞ ايٖضًٜاٜي١ٔ ٜف ََٔ ٜنا  ٌِ ِٚا إ٢َسا ۖ  َسٖت٢  ََ٘زا ُٔٝق َٕ ََا َصٜأ َٖا َُٜٛعُزٚ َٖا اٞيَعَشاَب إ٢ َٕ ايٖغاَع١ٜ َٚإ٢ ُُٛ ًٜ َِٝع ِٔ ٜفَغ ََ َٛ ّْا َؽٙض ُٖ  َٖٜها

 (75) ُدّٓزا َٜٚأِضَعُف

 أٌٖ ايفضٌ ٚايعًِ ٚايقالح ٜؾفعٕٛ بإسٕ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ..5

 َُ ٢ٔ اٖتَدَش ٔعَٓز ايٖضِس ََ َٕ ايٖؾٜفاَع١ٜ إ٢ي٤ا  ًُِٔٝهٛ َٜ ِّٗزا ٢ٔي٤ا   (87) َع

 

 سيو؟ٜزٍ سيو إٔ عٝغ٢ مل ٜقًب ، ٚضض  ٜكٍٛ تعاىل)ٚايغالّ ع٢ًٓ ّٜٛ ٚيزت ّٜٚٛ أَٛت ....(

ُٜقًٜب ع٢ً  قاٍ بعض ايعًُا٤ إٔ يف ٖشٙ اآل١ٜ صْر ع٢ً ايٓقاص٣ ايشٜٔ ٜكٛيٕٛ بإٔ عٝغ٢ ُفًٔب، ألٕ اإلْغإ ايشٟ 

ُٚٔيزٗت }ٖٚٛ ٜكٍٛ  ٖشٙ املٛت١ بٗشٙ ايٛضٜك١ يٝػ بٗا عالّ،  اـؾب١ ُٜٚقًب فٗشا يٝػ فٝ٘ عالّ،  َّ ِٛ َٜ  ٖٞ ًٜ ُّ َع َٚايٖغال

 َّ ِٛ َٜ َٚ َُُٛت  َّ ٜأ ِٛ َٜ ٝ٘اَٚ  ٖٓاى عالّ ّٜٛ ميٛت، فٗشٙ ايٛضٜك١ اييت تظعُٕٛ أْ٘ ٝقتٌ بٗا يٝػ فٝٗا عالّ، ،{ٝأِبَعُح َس

ََا ﴿ٚيشيو ٜكٍٛ تعاىل  َٚ ُٙ ًٛٝ ََا ٜقَت َٚ ُٙ ِٔ َفًُٜبٛ َ٘ َٜٚئه ِِ ُؽبٔٓ ُٗ َٕٓ ٜي َٔ َٚإ٢ ًٜٝفٛا ايٜٓٔشٜ ٘ٔ اِخَت ٣ِ  ٜئفٞ ٔفٝ ًٞ ِٔ ٔع َٔ  ٔ٘ ِِ ٔب ُٗ ََا ٜي  ُ٘ ِٓ َٔ َؽوٕٓ 

ّٓا)إ٢يٜٓا  َٜٔكٝ  ُٙ ًٛٝ ََا ٜقَت َٚ  ٢ٓٔ ُّا)157اتَٔٓباَع ايعٜٓ ُ٘ َعظ٢ّٜظا َسٔهٝ ًٜٓ َٕ اي َٜٚنا  ٔ٘ ِٝ ُ٘ إ٢ٜي ًٜٓ ُ٘ اي ٌِ َصٜفَع  (158-157:ايٓغا٤) ﴾(158( َب

{(َٕ َُِتُضٚ َٜ  ٔ٘ ٍَ اٞيَشٚل اي٤ٔشٟ ٔفٝ ِٛ َِ ٜق َٜ ََِض  ُٔ  {(34َسٔيٜو ٔعَٝغ٢ اِب

ٖشا ايهالّ ٖٛ قٍٛ اؿل فٝ٘ ال َا ٜكٛي٘ ايضاي١ٕٛ ايشٜٔ ٜؾه١ٕٛ سيو املٛفٛف بتًو ايقفات ٖٛ عٝغ٢ بٔ َضِٜ، ٚ

 يف أَضٙ ٚخيتًفٕٛ.

{(ُٕ َٝٝهٛ ُ٘ ٝنٔ ٜف ٍُ ٜي َٜٝكٛ َُا  ْٖ َِّضا ٜفإ٢ ُ٘ إ٢َسا ٜقَض٢ ٜأ َْ َٜٚيٕز ُعِبَشا  َٔٔ َٜٖتٔدَش  ٘ٔ ٜإٔ  َٕ ٔي٤ً  {(35ََا ٜنا

 هلل. عٝغ٢ عًٝ٘ ايغالّ هلل، إْ٘ يٝػ إبٟٓا ٘نٌ ٖشٙ ايكق١ يٓفٞ ْغب

 

 عٛص٠ ط٘

 َا َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل:

 ايضمحٔ عال ٚاصتفع ع٢ً ايعضـ ، عًٛا ًٜٝل ظالي٘. ايضمحٔ ع٢ً ايعضـ اعت٣ٛ:.1

 أخبط بٗا ع٢ً ايؾذض يٝغكط ٚصقٗا يػُٓٞ..ٚأٖؿ بٗا ع٢ً غُٓٞ:2

 فكز سًٓا امحااٟل ثكااٟل َٔ ُسًٞ قّٛ فضعٕٛ.ٚيهٓا محًٓا اٚطاصٟا  َٔ ط١ٜٓ ايكّٛ : .3

 دغز عذٌ ال صٚح فٝ٘ ي٘ فٝاح نقٝاح ايبكض. دغزا ي٘ خٛاص: .عذال4

 فٝرتى األصض اييت ناْت ؼًُٗا َغت١ٜٛ ال بٓا٤ عًٝٗا ٚال ْبات. .فٝشصٖا قاعا ففقفا:5

 َعٝؾ١ ضٝك١ يف ايزْٝا ٚيف ايربطخ. .َعٝؾ١ ضٓها:6

 

 عٛص٠ األْبٝا٤

 :َع تقشٝض اـٛأ ضع عال١َ فض أٚ خٛأ

 فض.َع٢ٓ اضػاخ اسالّ أٟ اسالّ كت١ًٛ. 1

 خٛأ يتكًٌٝ.تفٝز ا)ٚنِ ققُٓا َٔ قض١ٜ ناْت ظامل١( نِ ٖٓا خرب١ٜ .2

 يف قٌ ايٓقب ع٢ً إْٗا َفعٍٛ ، ٖٚٞ خرب١ٜ تفٝز ايتهجري .نِ ٖٓا 

 خٛأ .)إٕ نٓا فاعًني( إٕ ٖٓا ؽضط١ٝ.3
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 مبع٢ٓ َا نٓا فاعًني سيو يتٓظٖٓا عٓ٘. ٖٓا ْاف١ٝ ،إٕ 

 خٛأ )ففتكٓاُٖا( مبع٢ٓ فذُعٓاُٖا ..4

 .أٟ فقًٓاُٖا ٚأطسٓا ٖشا االيتشاّ فإٕ ايفتل يٝػ فتل ايغُا٤ عٔ األصض إمنا فتل نٌ َُٓٗا ع٢ً سز٠

 خٛأ َع٢ٓ)ْهغٛا ع٢ً صؤعِٗ( أٟ أْكًبٛا ع٢ً صؤعِٗ ع٢ً االصض َٔ ق٠ٛ اؿذ١ ..5

 صؤعِٗ أٟ عارٚا يًعٓار ٚاؾشٛر.ْهغٛا 

 

 عٛص٠ اؿر

 أسنض َا ٜزٍ ع٢ً:

 اهل١ٝ.ايتزصز يف اـًل ع١ٓ .1

ِٔ َٔ  ِٖ ٜٛٞف١ٕ ُث ْٗ َٔٔ  ِٖ َٓاٝنِ َٚٔ ُتَضإب ُث َٔ اٞيَبِعٔح ٜفإ٢ْٖا َخًٜٞك َٚ ِٜٕب  ِِ ٔفٞ َص ٖٓاُؼ إ٢ٕ ٝنُٓت َٗا اي ََُد٤ًٜك١ٕ َٜا ٜأٜٗ ِٝض٢  َٜٚغ ََٗد٤ًٜك١ٕ  َِٗضَػ١ٕ   َٔٔ  ِٖ  َعًٜٜك١ٕ ُث

 ِِ َٔ ٜيٝه َُٓبٝٚ ُْٔكٗض ۖ  يِّ ٢ّ ٔفٞ َٚ ٣ٌ ۖ  إ٢ٜي٢ ََْؾا٤ُ ََا اٞيٜأِصَسا ٢ُ٘ ٜأَد ِٖ ََٗغ ِِ ُث ًٟا ُِْدض٢ُدٝه ِٖ ٔطٞف ًُٝػٛا ُث ِِ ٔيَتِب َٔٓٝهِ ۖ   ٜأُؽٖزٝن َٛف٢٤ َٖٔ َٚ َٔٓٝهِ ۖ  َُٜت َٚ 

٢ٍ ۖ  إ٢ٜي٢ َُٜضٗر َٖٔ ُُض٢ ٜأِصَس ًٜا اٞيُع ِٝ َِ ٔيٜه ًٜ ٣ِ َبِعٔز َٔٔ َِٜع ًٞ ََٔز٠ٟ اٞيٜأِصَض ََٚتَض٣ ۖ  ٦ِّٝا َؽ ٔع َٓا ٜفإ٢َسا َٖا َٗا ٜأَْظٞي ِٝ ًٜ َُا٤َ َع َِٖتٖظِت اٞي ٌٚ َٔٔ َٜٚأَْبَتِت ََٚصَبِت ا  ٝن

ِٚز٣ ٢ٗٝر٣ َط َِٛت٢بٔ ٔيٜو( َس5) َب َُ ُِٜشٝٔٞ اٞي  ُ٘ ْٖ َٜٚأ َٛ اٞيَشٗل  ُٖ  َ٘ ٕٖ اي٤ً ُ٘ ۖ  ٜأ ْٖ ٌٚ ۖ  َع٢ًٜ َٜٚأ ٤ِٕٞ ٝن  (6) ٜقٔزْٜض َؽ

 ًشل.اييت متٓع ايعبز َٔ ايتٛفٝل يايهرب َٔ االخالم .2

َٗٓٔري٣ ) َٜٚيا ٔنَتإب  ُّٖز٣  َٜٚيا   ٣ِ ًٞ ِٝض٢ ٔع ٘ٔ ٔبَػ ٍُ ٔفٞ اي٤ً َُٜذأر  ََٔ ٖٓاؼ٢  َٔ اي َٔ َٚ8ٔ٘ ٛٞٔف َٞ ٔع ٘ٔ  ( َثأْ ٢ٌ اي٤ً ٌٖ َعٔ َعٔبٝ ُٝٔض ُ٘ ۖ  ٔي َٝا ٔفٞ ٜي ِْ ْٟ ايٗز  ۖ   ٔخِظ

ُ٘ ُْٔشٜٝك َٚ َّ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا  )9) اٞيَشض٢ٜل٢ َعَشاَب اٞئك

 ٚدٛب تٛٗري بٝٛت اهلل َٔ ايٓذاعات اؿغ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ..3

َٚاٞيٜكا٥ٔ ٤ٛا٥ٔٔفنَي  َٞ ٔيً ِٝٔت ِٗٚض َب َٜٚط ٦ِّٝا  ِٝٔت ٜإٔ ي٤ا ُتِؾض٢ٞى ٔبٞ َؽ َٕ اٞيَب ََٜها  َِ ٖٝٔ َْا ٔيإ٢ِبَضا ٖٛٞأ َٚايٗضن٤ع٢ َٚإ٢ِس َب  (26ايٗغُذٛٔر )ُٔنَي 

 اهلل ٜٓقض َٔ ٜٓقض رٜٓ٘ ٚؽضع٘..4

ُُٛا  ِِ ٝظًٔ ُٗ ْٖ َٕ ٔبٜأ ًٛٝ ُٜٜكاَت  َٔ َٕ ٔي٤ًٔشٜ ٕٖ ۖ  ٝأٔس َ٘ َٚإ٢ ِِ ۖ  َع٢ًٜ اي٤ً ٖٔ َٔ( 39) ٜيٜكٔزْٜض َِْقض٢ ِٖٔ َٔٔ ٝأِخض٢ُدٛا اي٤ٔشٜ َٜاص٢ ِٝض٢ ٔر ُ٘ إ٢ َسلٍّ ٔبَػ َٓا اي٤ً َٜٝكٛٝيٛا َصٗب  ۖ  ي٤ا ٜإٔ 

ِٜٛيا ٘ٔ َرٞفُع َٜٚي ٖٓاَؼ اي٤ً ُِٗ اي ََِت ٔبَبِعض٣ َبِعَض ُٗٚز َُٔع ي٤ َٛا َْٝع َف َٛاْت َٚٔب َََغأدُز ََٚفًٜ َٗا ُِٜشٜنُض َٚ ُِ ٔفٝ ٘ٔ اِع ٕٖ ۖ   ٜنٔجرّيا اي٤ً َُٝٓقَض ُ٘ َٜٚي  ََٔ اي٤ً

ُٙ ٕٖ ۖ   َُٜٓقُض َ٘ إ٢ ٟٙ اي٤ً ٢ٛ ِِ ٔفٞ اٞيٜأِص40ْظ )َعظ٢ٜ ٜيٜك ُٖ ٖٓا َٖه٤ َٔ إ٢ٕ  ُُٜٓهض٢ ( اي٤ٔشٜ ٢ٔ اٞي ِٛا َع َٗ َْ َٚ َُِعُضٚٔف  ََُضٚا ٔباٞي َٜٚأ ُٛا ايٖظٜنا٠ٜ  َٚآَت َُٛا ايٖقًٜا٠ٜ   ۖ  ض٢ ٜأٜقا

ٔ٘ َُٛص٢ َعأقَب١ٝ َٚٔي٤ً  (41) اٞيٝأ

 األَجاٍ ١َُٗ يتٛضٝض املعاْٞ ، ٖٚٞ َٔ ايٛضم ايرتب١ٜٛ ايعع١ُٝ..5

 ُ٘ ُُٔعٛا ٜي ٌْ ٜفاِعَت َََج ٖٓاُؼ ُضض٢َب  َٗا اي ٕٖ ۖ  َٜا ٜأٜٗ َٔ إ٢ َٕ اي٤ٔشٜ ٢ٕ َٔٔ َتِزُعٛ ٘ٔ ُرٚ ٢ٛ ُسَباّبا َِٜدًٝٝكٛا ٜئ اي٤ً َُُعٛا َٜٚي ُ٘ اِدَت ُِ َٚإ٢ٕ ۖ   ٜي ُٗ ٦ِّٝا ايٗشَباُب َِٜغًِٝب  َؽ

ُٙ ي٤ا ُ٘ َِٜغَتٓٔكُشٚ ِٓ ٤ٛأيُب َضُعَف ۖ   َٔ ًُٝٛب )َٚ اي ٞٛ َُ  (73اٞي

 

 عٛص٠ املؤَٕٓٛ

 أخرت االداب١ ايقشٝش١ َا بني ايكٛعني:

 ، ايٓدٌٝ ( يف عٛص٠ املؤَٕٓٛ. ايظٜتٕٛ.سنضت ؽذض٠ )ايتني، 1
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 ( فٛا٥ز يف عٛص٠ املؤَٕٓٛ. 5،  4،  3يألْعاّ ) سنض اهلل .2

 ( ي٘. اعتزصازإْعاّ اهلل ع٢ً ايفادض ) صمح١ ، إنضاّ ، .3

 ، مباي٘ (. بعًُٜ٘ٓتفع اإلْغإ ّٜٛ ايكٝا١َ ) عغب٘ ، .4

 بعضٗا َهٞ بعضٗا َزْٞ (. ، َز١ْٝ ، َه١ٝ.عٛص٠ املؤَٕٓٛ ) 5

 

 بني املٓاعب١ بني أٍٚ عٛص٠ املؤَٕٓٛ ٚأخضٖا؟

( َٕ ُٛٓ َٔ ُُِؤ ًَٜض اٞي َٕ )1عٛص٠ املؤَٕٓٛ: قاٍ يف أٚهلا )ٜقِز ٜأٞف ُٜٞفًُٔض اٞيٜهأفُضٚ ُ٘ ٜيا  ْٖ (( غري املؤَٓني ال 117(( ٚيف آخضٖا قاٍ )إ٢

َٜٚيٜكِز  ِٔ ٔطني٣ )ٜفًض فٗشٙ َضتب١ٛ. ٚقاٍ يف أٚهلا ) َٔ ِٔ ُعًٜاٜي١ٕ  َٔ  َٕ َِْغا َٓا اٞيإ٢ َُا 12َخًٜٞك ْٖ ِِ ٜأ (( ٚيف آخضٖا )ٜأٜفَشٔغِبُت

( َٕ َٓا ٜيا ُتِضَدُعٛ ِٝ ِِ إ٢ٜي ْٖٝه َٜٚأ ِِ َعَبّجا  َٓاٝن (( ٚنإٔ اهلل تعاىل ٜكٍٛ نٌ ٖشٙ املضاسٌ اييت َضت ع٢ً خًل 115َخًٜٞك

اى تضابط ٚتٓاعب ٚال بز َٔ ٖشٙ اـٛاتِٝ ٚال ٜٓبػٞ إٔ اإلْغإ يٝغت عبجٟا. ٚيٛ ٚضعت يف عٝاقٗا يهإ ٖٓ

 تهٕٛ إال بٗشا ايؾهٌ.

 

 عٛص٠ ايٓٛص

 عٛص٠ ايٓٛص ؟ ًَٛعيف   سارث١ اإلفو.بني املٓاعب١ بني سنض سز ايظاْٞ ثِ سز ايكشف ثِ 1

بُٝٓٗا اصتباط ، ألْ٘ سنض سز ايظْا يف ًَٛع ايغٛص٠ اآلٜات ثِ بني سز ايكشف ايكشف ٚسارث١ اإلفو  سز ايظْا ٖٚٚٓا 

٘ ثِ تٛد٘ بايهالّ إىل بك١ٝ اجملتُع بإٔ ال ، فهأْ٘ خاطب َٔ ٜضٜز ايٛقٛع يف ايظْا ٚخٛفِٗ َٔ ايٛقٛع فٝ

 ثِ أْتكٌ إىل فٛصتني خافتني َٔ ايكشف ُٖٚا:ؽٗزا٤ .  أصبع١بٜتغضعٛا بكشف ايٓاؼ بايظْا إال 

 .  طٚدت٘ ايضدٌ قشف .1

 ععِ ٚؽٓاع١ َا دا٤ٚا َٔ ٖشا اإلفو املبني.ٞ اهلل عٓٗا ٚبٝإ أّ املؤَٓني عا٥ؾ١ صض ضطإاي.قشف املٓافكني يًشقإ 2

 

 أسنض َع٢ٓ:

نٌ خبٝح َٔ ايٓغا٤ ٚايضداٍ ٚاألقٛاٍ ٚاألفعاٍ َٓاعب َٚٛافل ملا ٖٛ  .اـبٝجات يًدبجني ٚاؿبٝجٕٛ يًشبٝجات :1

 خبٝح .

صعٍٛ اهلل ،إسا ْارٜتُٛٙ فال تٓارٚٙ  -أٜٗا املؤَٕٓٛ-ؽضفٛا ال ػعًٛا رعا٤ ايضعٍٛ بٝٓهِ نزعا٤ بعضهِ بعضا :.2

ض ، ٚيهٔ قٛيٛا ٜاصعٍٛ اهلل أٚ بامس٘ َجٌ: ٜا قُز أٚ باعِ ابٝ٘ : ٜا ابٔ عبز اهلل ، نُا ٜفعٌ بعضهِ َع بع

 ْيب اهلل. اٜ

 

 ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿاتٚاؿُزهلل 

 األع١ً٦ ايتكٛمي١ٝ َٔ عٛص٠ اإلعضا٤ إىل عٛص٠ ايٓٛص

 ر.قُز ايغباعٞ

 ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ بهفض ايؾٝذَعٗز –ايجايج١ ايفضق١ 

 ضاف فض١ًٝ ايؾٝذ/ أبٞ إعشام اؿٜٛينإؽؼت 


